FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
KA107 ERASMUS+ PROGRAMI
2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ VE 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ/BAHAR DÖNEMİ
PERSONEL DERS VERME/EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Projesi kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi akademik ve idari personeli Malezya ve Tunus’ta anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle hibeli olarak
ERASMUS+ Değişim Programı ders verme ve eğitim alma hareketliliğine katılım sağlayabileceklerdir.
Proje, anlaşmalı kurumlar ve başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.
GENEL HÜKÜMLER
1. Ders Verme/Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tam/yarı zamanlı olarak istihdam
edilmiş olması gerekir.
2. Öğretim elemanına ders verdiği günler ve seyahat günleri dâhil olmak üzere, ülkeye göre belirlenen en fazla13
günlük hibe ödenir.
3. İsteyen öğretim elemanı maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.
DERS VERME / EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ TARİH ARALIKLARI
Gidilecek Gidilecek
Ülke
Kurum

Personel
Hareketliliği

Bölüm/Birim
İslami İlimler

Ders Verme*
Malezya

Malezya
Uluslararası
İslam
Üniversitesi

Tarih
Diş İlişkiler Müdürlüğü
Eğitim Alma

Personel sayısı ve gün sayısı
1 öğretim görevlisi /
12 gün + 1 gün seyahat
1 öğretim görevlisi /
12 gün + 1 gün seyahat
1 idari personel /
5 gün + 1 gün seyahat

Osmanlı Malay Dünyası 1 idari personel /
Merkezi
5 gün + 1 gün seyahat

Hareketlilik Dönemi
01.02.2017-30.06.2017
01.09.2017-30.01.2018
02.01.2017-30.06.2017
02.01.2018-30.06.2018

Personel sayısı ve gün
Hareketlilik Dönemi
sayısı
1 öğretim görevlisi /
İslami İlimler
01.02.2017-30.06.2017
5 gün + 2 gün seyahat**
Zeytune
Ders Verme*
Tunus
01.09.2017-30.01.2018
Üniversitesi
1 öğretim görevlisi /
İslami İlimler
veya
5 gün + 2 gün seyahat**
01.02.2018-30.06.2018
* Ders Verme Hareketliliklerinin karşı kurumun ‘Akademik Takvimi’ doğrultusunda gerçekleşmesi gerekmektedir.
Hareketlilikler eğitim/öğretimin tatil olduğu zamanlara denk gelmemelidir.
** Tunus Hareketliliği için seyahat günleri hibe ödemesi yapılabilir. Bu ödeme seyahat belgeleri ile desteklendiği
takdirde ve gidiş için 1, dönüş için 1 olmak üzere toplamda 2 günden fazla olmamak şartı ile gerçekleşir. Faaliyet ve
seyahatin aynı günde gerçekleştirilmesi halinde ise sadece 1 gün için gündelik ödemesi yapılabilir.
Gidilecek Gidilecek
Ülke
Kurum

Personel
Hareketliliği

Bölüm/Birim

Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliklerinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için;
 Ders Verme Hareketliliğinde, 5 günlük hareketlilik için en az 8 ders saati ders verilmesi,
10 günlük hareketliliklerde ise en az 16 ders saati ders verilmesi,
 Eğitim Alma Hareketliliğinde, 5 günlük hareketlilik 8 saat faaliyette bulunulması,
10 günlük hareketliliklerde ise en az 16 faaliyette bulunulması, zorunludur.

FSMVÜ -ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1

Yararlanıcının öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yukarıda bahsi geçen asgari hareketlilik süreleri
kapsamında ders/eğitim yükünün en az 8/16 saati kapsadığı açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul
edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELERİ
•
Başvuru Formu
•
Davet Mektubu
•
Öğretim/Eğitim Alma Programı (Teaching/Training Programme) (Kabul edilen öğretim/eğitim programı hem
gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumları tarafından imzalanmış olmalı ve gerçekleştirilecek
programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)
Başvurular, başvuru formunun doldurulup erasmus@fsm.edu.tr önce mail ile iletilmesi, ardından başvuru formu ve
diğer tüm başvuru belgelerinin orijinallerinin son başvuru tarihi 17 Kasım 2016 tarihine kadar Erasmus
Koordinatörlüğüne teslim edilmesi ile tamamlanır.
SEÇİM
Müracaatlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Erasmus komisyonu tarafından değerlendirilecek olup,
değerlendirme sırasında Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal öncelikler göz önünde bulundurulacaktır.
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Sonuçları son başvuru tarihinden itibaren üç hafta içinde Üniversitesi FSMVÜ Web sayfasında ilan
edilecektir.
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İÇİN HİBE DESTEĞİ
Personel hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler de aşağıdaki gibidir.
Günlük hibe
Ülke
Seyahat Hibesi (€)
miktarları (€)
Tunus
Malezya

160 €
160 €

500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 €
8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 €

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 45 gün içinde, yararlanıcıya, azami hibe miktarının en fazla %70’ine
tekabül eden bir ön finansman ödemesi yapılır. Geri kalan %30’lik kısım dönüş belgeleri FSMVÜ Erasmus
Koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra tamamlanır.
DÖNDÜKTEN SONRA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER
Aşağıdaki belgelerin asılları eksiksiz olarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir:
 Katılım belgesi
 Pasaportun kimlik bilgilerini ve giriş – çıkış
tarihlerini gösteren sayfalarının fotokopileri
 Uçak bileti faturası
 Nihai Rapor Formu
 Uçak biniş kartları
Dış İlişkiler Müdürlüğü Erasmus Koordinatörlüğü
erasmus@fsm.edu.tr
| http://iro.fsm.edu.tr
vaghayeva@fsm.edu.tr | myakin@fsm.edu.tr
t: +90 212 521 85 00 – 4087 / 4211
f: +90 212 521 84 84
a: Haliç Kampüs A- Blok 2. Kat 210A

FSMVÜ -ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Duyuru Web Adresi:
http://iro.fatihsultan.edu.tr/
https://www.facebook.com/fsmvuiro
https://twitter.com/fsmvuiro
https://www.instagram.com/fsmvuiro
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